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Pomnik Piotra Wielkiego
Z wieczora na dżdżu stali dwa młoǳieńce
Pod ednym płaszczem, wziąwszy się za ręce:
Jeden, ów pielgrzym, przybylec z zachodu,
Nieznana carskie oﬁara przemocy;
Drugi był wieszczem ruskiego narodu¹,
Sławny pieśniami na całe północy.
Znali się z sobą niedługo, lecz wiele —
I od dni kilku uż są przy aciele.
Ich dusze wyższe nad ziemskie przeszkody,
Jako dwie Alpów spokrewnione skały,
Choć e na wieki rozerwał nurt wody:
Ledwo szum słyszą swe nieprzy aciółki,
Chyląc ku sobie podniebne wierzchołki.
Pielgrzym coś dumał nad Piotra kolosem,
A wieszcz rosy ski tak rzekł cichym głosem:

Przy aźń, Polak, Ros anin,
Poeta

„Pierwszemu z carów, co te zrobił cuda,
Druga carowa pamiętnik stawiała²³.
Już car odlany w kształcie wielkoluda
Siadł na brązowym grzbiecie bucefała
mie sca czekał, gǳie by w echał konno.

ǲieǳictwo, Ros a,
Właǳa, Historia, Państwo,
Przemoc, Upadek,
Nieśmiertelność

Lecz Piotr na własne ziemi stać nie może.
W o czyźnie emu nie dosyć przestronno,
Po grunt dla niego posłano za morze.
Posłano wyrwać z ﬁnlanǳkich nadbrzeży
Wzgórek granitu; ten na Pani⁴ słowo
Płynie po morzu i po ląǳie bieży,
I w mieście pada na wznak przed carową⁵⁶.
Już wzgórek gotów; leci car mieǳiany,
Car knutowładny w toǳe Rzymianina,
Wskaku e rumak na granitu ściany,
Sta e na brzegu i w górę się wspina.

¹był wieszczem ruskiego narodu — według przy ętego przeważnie mniemania mowa o znakomitym poecie
rosy skim Aleksandrze Puszkinie (–), z którym Mickiewicz w Ros i zawarł bliższą przy aźń. [przypis
redakcy ny]
²Druga carowa pamiętnik stawiała — na pomniku Piotra est napis: Petro primo Catharina secunda. [przypis
autorski]
³Petro primo Catharina secunda — „Piotrowi pierwszemu Katarzyna Druga”. [przypis redakcy ny]
⁴Pani — carowe Katarzyny II. [przypis redakcy ny]
⁵I w mieście pada na wznak przed carową — ten wiersz est tłumaczony z rosy skiego poety, którego nazwiska
nie pomnę. [przypis autorski]
⁶Racze przerobiony z poety Rubana (–), z ego wiersza sławiącego pomnik Piotra Wielkiego.
[przypis redakcy ny]

Góra

„Nie w te postawie świeci w starym Rzymie
Kochanek ludów, ów Marek Aureli,
Który tam naprzód rozsławił swe imię,
Że wygnał szpiegów i donosicieli:
A kiedy zǳierców domowych poskromił,
Gdy nad brzegami Renu i Patolu
Hordy na ezdców barbarzyńskich zgromił,
Do spoko nego wraca Kapitolu.
Piękne, szlachetne, łagodne ma czoło,
Na czole błyszczy myśl o szczęściu państwa;
Rękę poważnie wzniósł, ak gdyby wkoło
Miał błogosławić tłum swego poddaństwa,
A drugą rękę opuścił na woǳe,
Rumaka swego zapędy ukraca.
Zgadniesz, że mnogi lud tam stał na droǳe
I krzyczał: „Cesarz, o ciec nasz powraca!”
Cesarz chciał z wolna echać mięǳy tłokiem,
Wszystkich o cowskim udarować okiem.
Koń wzdyma grzywę, żarem z oczu świeci,
Lecz zna, że wiezie na milszego z gości,
Że wiezie o ca milĳonom ǳieci,
I sam hamu e ogień swe żywości;
ǲieci przy ść blisko, o ca wiǳieć mogą.
Koń równym krokiem, równą stąpa drogą:
Zgadniesz, że do ǳie do nieśmiertelności!⁷

Cnota, Państwo, Przywódca

„Car Piotr wypuścił rumakowi woǳe,
Widać, że leciał tratu ąc po droǳe,
Od razu wskoczył aż na sam brzeg skały.
Już koń szalony wzniósł w górę kopyta,
Car go nie trzyma, koń węǳidłem zgrzyta,
Zgadniesz, że spadnie i pryśnie w kawały.
Od wieku stoi, skacze, lecz nie spada,
Jako lecąca z granitów kaskada,
Gdy ścięta mrozem nad przepaścią zwiśnie:
Lecz skoro słońce swobody zabłyśnie
I wiatr zachodni ogrze e te państwa,
I cóż się stanie z kaskadą tyraństwa?”

Wolność

ǲiecko, Król, O ciec

Koń

⁷Zgadniesz, że dojǳie do nieśmiertelności! — pomnik konny kolosalny Piotra roboty Falkoneta i posąg Marka
Aureliusza sto ący teraz w Rzymie w Kapitolium są tu wiernie opisane. [przypis redakcy ny]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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